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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мета дисципліни –засвоєння базових знань з основ математичної логіки та теорії 

алгоритмів, включаючи вивчення семантичних моделей логіки та їх можливості  

для  опису  предметних  областей,  систем  пошуку  виведень,  формальних 

моделей алгоритмів та алгоритмічно обчислюваних функцій, питань обчислюва-

ності, розв’язності та нерозв’язності. 

Завдання –набуття компетенцій, знань, умінь та навиків на рівні новітніх 

досягнень у математичній логіціта теорії алгоритмів відповідно до кваліфікації 

фахівець з прикладної математики. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

• основні поняття, засоби та методи математичної логіки і теорії алгоритмів, їх 

застосування в інформатиці й програмуванні;  

• мови логіки та їх можливості для опису предметних областей;  

• мати сучасні уявлення про основні методи пошуку доведень та засоби 

логічного виведення, про нетрадиційні логіки;  

• основні формальні моделі алгоритмів та обчислюваних функцій;  

• властивості рекурсивних та рекурсивних перелічних множин, рекурсивних та 

частково-рекурсивних предикатів, арифметичних множин та предикатів;  

• мати сучасні уявлення про розв’язність, часткову розв’язність та 

нерозв’язність масових проблем. 

вміти:  

• описувати мовами 1-го порядку твердження стосовно тих чи інших 

предметних областей;  

• встановлювати істинність та виконуваність, наявність логічного наслідку;  

• встановлювати виразність та невиразність предикатів у моделях мови;  



4 
 

• проводити виведення в численнях гільбертівського типу та в секвенційних 

численнях;  

• будувати  формальні  моделі  алгоритмів  та  обчислюваних  функцій, 

використовувати  тезу  Чорча;   

• встановлювати  розв’язність,  часткову  розв’язність та нерозв’язність масових 

проблем, встановлювати клас множини та предиката 

Загальний обсяг дисципліни – 90 годин (3 кредити ЄКТС) 

З них: 30 год лекції, 15 год практичні та семінарські заняття, 45 год 

самостійна робота. 

Дана дисципліна є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ ТА МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. 
Основи математичної логіки 

Тема 1 Основні поняття логіки 

Тема 2 Пропозиційна логіка. 

Тема 3 Квазіарні функції та предикати, їх композиції. Реномінативні логіки. 

Тема 4 Логіки 1-го порядку. 

Тема 5 Числення логік1-го порядку. Теорії 1-го порядку. Секвенційні 
числення. 

Змістовий модуль 2. 
Формальні моделі алгоритмів та їхні нумерації 

Тема 6 Формальні моделі алгоритмів. 

Тема 7 Частково рекурсивні функції. Програмовані функції. ТезаЧорча. 

Тема 8 Нумерації. Універсальні функції. 

Змістовий модуль 3. 
Розв’язність та нерозв’язність. Звідності. Складність обчислень 

Тема 9 Рекурсивні та рекурсивно перелічні множини. Рекурсивні та 
частково рекурсивні предикати 

Тема 10 Нерозв’язність та часткова розв’язність. Індексні множини. Теореми 
Райса, Райса-Шапіро 

Тема 11 Звідності. Відносна обчислюваність. Складність обчислень. 
Арифметична ієрархія. 

 Разом годин : 90 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Основи математичної логіки 

 

Тема1. Основні поняття логіки  

Предмет  математичної  логіки.  Виникнення  та  розвиток  логіки.  

Софізми.  Парадокси. Основні закони традиційної логіки. Предикати, 

композиції над предикатами. Поняття числення, формальні системи. 

Поняття логічної системи. 

 

Тема2. Пропозиційна логіка 

Пропозиційна логіка. Логічні зв'язки, їх властивості. Мова 

пропозиційної логіки. Тавтології. Логічний наслідок, логічна 

еквівалентність. Пропозиційне числення, його коректність і повнота. 

Теорема тавтології. Метод резолюцій пропозиційної логіки. Пропозиційне 

секвенційне числення, його коректність і повнота. 

 

Тема3. Квазіарні функції та предикати, їх композиції. 

Реномінативні логіки  

Іменні множини. Kвазіарнiфункціїта предикати. Монотонні, еквітонні 

функції. Композиції номінативного  рівня.  Реномінації, суперпозиції. 

Квантори.  Реномінативні  логіки,  їх  моделі  та мови. Нормальні форми, 

субтавтології. Реномінативні числення. 

 

Тема4. Логіки 1-го порядку 

Класичні  логіки 1-го  порядку,  їх моделі  та  мови.  Виразність в  АС. 

Істинність  та виконуваність  формул.  Тавтології.  Тавтологічний,  логічний,  

слабкий  логічний  наслідки. Еквівалентні  перетворення  формул,  теореми  

еквівалентності  та  рівності.  Пренексна  форма. Логіки  квазіарних  

предикатів,  їх  моделі  та  мови.  Логіки  еквітонних  предикатів  
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(неокласичні логіки). Семантичні властивості логік квазіарних предикатів, 

нормальні форми. Гомоморфізми, ізоморфізми  та  автоморфізми  АС.  

Теореми  про  гомоморфізм  та  ізоморфізм.  Елементарна еквівалентність, 

зв’язок з ізоморфізмом. Доведення невиразності за допомогою 

автоморфізмів. 

 

Тема 5. Числення логік 1-го порядку. Теорії 1-го порядку. 

Секвенційні числення  

Теорії  1-го  порядку,  їх  приклади.  Формальна  арифметика.  Теорема  

тавтології.  Теорема дедукції. Несуперечливість та максимальність (повнота) 

теорій 1-го порядку. Теорема Лінден-баума. Перелічність, розв’язність 

теорій 1-го порядку. Теорема Гьоделя про повноту. Теорема компактності, 

теореми Льовенгейма-Сколема. Категоричність. Теореми Гьоделя про 

неповноту, їх  значення. Секвенційні  числення класичних та  неокласичних  

логік  1-го  порядку.  Метод модельних множин. Коректність та повнота 

числень 1-го порядку, її наслідки. Інтерполяційна теорема. Семантична і 

синтаксична визначність, теорема про визначність.  

 

Змістовий модуль 2. Формальні моделі алгоритмів та їхні 

нумерації. 

 

Тема 6. Формальні моделі алгоритмів 

Процедури  та  алгоритми,  відносні  алгоритми.  Алгоритмічно  

обчислювані  функції. Формальні моделі алгоритмів. МНР-програми, МНР-

обчислюваність. Машини Тьюрінга, МТ-обчислюваність. Системи Поста, 

комбінаторні системи. Обчислюваність за Постом. Формальні граматики. 
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Тема 7. Частково рекурсивні функції. Програмовані функції. Теза 

Чорча  

Квазіарні  та  фінарні  ЧРФ,  алгебри  квазіарних  та  фінарних  ЧРФ.  

Частково  рекурсивні, рекурсивні, примітивно рекурсивні функції. Алгебри 

n-арних ЧРФ та ПРФ. Теореми про ПРФ. Програмовані функції. Примітивні 

програмні алгебри. Функція Гьоделя, елімінація примітивної рекурсії. 

Еквівалентність формальних моделей алгоритмів. Теза Чорча, її значення.  

 

Тема 8. Нумерації. Універсальні функції 

Нумерації n-арних  ЧРФ  та  ПРФ. Обчислювані  та  Гьодельові  

нумерації. s-m-n-теорема. Універсальні функції, їх зв’язок з нумераціями. 

Теореми про універсальні функції. Універсальні ЧРФ, МТ, МНР-програма.  

 

Змістовий модуль 3. Розв’язність та нерозв’язність. Звідності. 

Складність обчислень 

 

Тема 9. Рекурсивні та рекурсивно перелічні множини. Рекурсивні 

та частково рекурсивні предикати  

Рекурсивно  перелічні,  рекурсивні,  примітивно  рекурсивні  

множини,  їх  властивості. Теорема Поста. Еквівалентні  визначення РПМ.  

Нумерації РПМ. Частково рекурсивні,  рекурсивні, примітивно рекурсивні 

предикати, їх властивості. Теорема Кліні про нормальну форму.  

 

Тема 10. Нерозв’язність та часткова розв’язність. Індексні 

множини. Теореми Райса, Райса-Шапіро  

Алгоритмічна нерозв’язність проблем зупинки та самозастосовності. 

Наслідки.  Індексні множини.  Теорема  Райса,  її  значення.  Дуальна  до  

теореми  Райса.  Теорема  Райса-Шапіро. Використання теорем Райса та 

Райса-Шапіро. 
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Тема 11. Звідності. Відносна обчислюваність. Складність 

обчислень. Арифметична ієрархія 

Звідності. m-звідність, m-степені, їх властивості. Відносна 

обчислюваність. МНРО-обчислюваність, ЧРФ. Теза Тьюрінга. Релятивізація 

теорем.Т-звідність, Т-степені, їх властивості. Обчислюваність за лінійний та 

за поліноміальний час. Класи P та NP. Міри обчислювальної складності. 

Елементарні функції. Арифметична ієрархія. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

 

1. Розвиток  основних  понять  логіки.   

2. Композиційно-номінативний  підхід  до  побудови програмно-

орієнтованих логічних формалізмів.  

3. Спектр композиційно-номінативних логік 

4. Теорема тавтології, її наслідки.  

5. Розв’язність пропозиційного числення. 

6. Метод модельних множин. Правило перетину.  

7. Теорема Генцена про елімінацію перетинів 

8. Реномінативні числення.  

9. Теореми коректності та повноти реномінативних числень 

10. Спектр логік квазіарних предикатів 1-го порядку.  

11. Властивості відношення логічного наслідку для множин формул 1-го 

порядку.  

12. Теореми про гомоморфізми та ізоморфізм, наслідки. 

13. Теорема  редукції.  

14. Теорема  Гьоделя  про  повноту. 

15. Теореми  Гьоделя  про  неповноту,  їх значення.  

16. Аксіоматичні системи неокласичних логік Гільбертівського типу. 

17. Метод  модельних  множин.  Інтерполяційна  теорема.  

18.  Теорема  Генцена про  елімінацію перетинів для логік 1-го порядку. 
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „Теорія алгоритмів та математична 

логіка”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Cофізми. Парадокси.  

2. Основнізакони традиційної логіки. 

3. Предикати, композиції над предикатами.  

4. Логічні системи. Істинний, виконуваний предикат.  

5. Числення, формальні системи.  

6. Aлгоритми, відносні алгоритми.  

7. Алгоритмічно обчислювані функції.  

8. Алгоритмічна перелічність, розв'язність.  

9. Мова пропозиційноїлогіки.  

10. Тавтології.  

11. Вiдношення логiчного наслiдку, логiчної еквiвалентностi 

пропозиційних формул. 

12. Відношення логічного наслідку для множин ПФ. 

13. Пропозиційне числення. Теорема тавтології.  

14. Метод резолюцій ПЛ.  

15. Визначення резольвенти диз'юнктів. Резолютивне виведення. 

16. Секвенції. Секвенційні форми, дерева.  

17. Пропозиційне секвенційне числення. 

18. Теореми коректності та повноти.  

19. Визначення V-іменної множини, V-квазіарної,фінарної, Х-арної, n-

арної функції. 

20. Визначення монотонної функції,  еквітонної функції. 

21. Визначення неiстотного предметного імені для функції. 

22. Визначення композицій реномінації, квантифікації, суперпозиції, 

рівності. 

23. Мова реномінативної логіки.  

24. Нормальні форми формул.  

25. Субтавтології. 
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26. Алфавіт класичної мови 1-го порядку. Сигнатура мови. 

27. Визначення терма, формули. 

28. Модель мови 1-го порядку. 

29. Алгебри (алгебраїчні системи) здоданою сигнатурою. 

30. Зв’язанета вiльне входження змінної в формулу.  

31. Замкнені терми, замкнені формули.  

32. Мова арифметики. Мова теорiї множин.  

33. Визначення всюди істинної формули, виконуваноїформули.  

34. Тавтології мови 1-го порядку.  

35. Тавтологiчний наслідок, тавтологiчна еквівалентність. 

36. Відношення логiчного та слабкого логiчного наслiдку, логiчної 

еквiвалентностi.  

37. Теорема еквівалентності. Теореми рівності для термів та формул. 

38. Прeнeксна форма.  

39. Прeнeксна формула.  

40. Прeнeкснi операції.  

41. Теорема про прeнeксну форму. 

42. Визначення предикату, множини, функції, виразних в АС. 

43.  Визначення арифметичного предикату, арифметичної множини, 

арифметичної функції.  

44. Вiдношення логiчного наслiдку для множин формул. 

45. Визначення гомоморфізму, ізоморфізму АС.  

46. Автоморфізм АС. 

47. Теореми про гомоморфізми та про ізомоморфізм. Наслідки.  

48. Елементарна еквівалентність АС.Зв'язок з ізоморфізмом.  

49. Теорема про виразність.  

50. Метод автоморфізмів для доведення невиразності предикатів у АС. 

51. Неокласичні логіки 1-го порядку. Моделі мови.  

52. Семантичні властивостi. Нормальні форми.  
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53. Фомалізація логічного наслідку в логіках часткових однозначних, 

тотальних неоднозначних, часткових неоднозначних предикатів. 

54. Визначення теорії 1-го порядку. 

55. Множина логiчних аксiомта множина правил виведення. 

56. Числення предикатiв 1-го порядку. Формальна арифметика. 

57. Модель теорії 1-го порядку. Теорема iстинностi. 

58. Теорема тавтології та її наслідки.  

59. Тeорeма дедукції. 

60. Визначення нeсупeрeчливої теорії 1-го порядку, повної (максимальної) 

теорії 1-го порядку. 

61. Теорема Лiндeнбаума. 

62. Поняття розв'язності, перелічності теорії 1-го порядку. Теорема 

розв'язності.  

63. 1-е та 2-е формулювання теореми Гьодeля про повноту. 

64. Теореми Льовeнгeйма-Сколeма. 

65. Теорема компактностi (1-e та 2-ге формулювaння).  

66. Категоричність теорій 1-го порядку. Категоричність.  

67. Теорема Лося-Воота. 

68. 1-а теоремаГьодeля про неповноту. 

69. 2-а теоремаГьодeля про неповноту. 

70. Секвенційні числення класичних логік 1-го порядку.  

71. Базові секвенційні форми.  

72. Секвенційні числення НКЛ кванторного рівня. Базові секвенційні 

форми. 

73.  Теореми коректності та повноти для секвенційних числень 1-го 

порядку 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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